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أعلنت رابطة املعماريني في 
جمعية املهندسني الكويتية أمس 
تأجيل تنظيم معرض التصميم 
الداخلي وتنسيق املواقع الثاني 
»إن أند أوت« والذي س���يقام 
برعاي���ة نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة للتنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفهد الى 24 مايو على 
ان تستمر فترة إقامة املعرض 
حتى 28 ماي���و املقبل، ويقام 
املعرض بالتعاون مع مجموعة 

األنظمة الهندسية. 
وقال رئيس رابطة املعماريني م.مزيد املطيري 
انه ق��د تقرر تأجيل املعرض إلتاحة املجال أمام 
املزيد من املش���اركني الراغبني في املشاركة في 
املعرض من اجلهات العامة واخلاصة، مؤكدا أن 
رغبة الكثير من اجلهات مبنحها املزيد من الوقت 
التخاذ املش���اركة كانت من األسباب الرئيسية 
لقرار التأجيل وخاصة اجلهات احلكومية واملكاتب 
االستشارية والدور الهندسية وشركات القطاع 

اخلاص ذات العالقة.
وأضاف املطي���ري أن الرابطة قررت أيضا 
إقامة قاعة خاصة للمعرض بحديقة اجلمعية 
والتي س���تبلغ مساحتها نحو 1500م2 لتوفير 
املزيد من املس���احات، موضحا أن هذه القاعة 
ستكون مبواصفات علية جدا، وجار العمل على 
تشييدها واكسائها اكساء فخما يتناسب وحاجة 
العارضني الذين قرروا املشاركة في املعرض أو 

الذين سيشاركون فيه الحقا. 

وأض���اف رئي���س رابطة 
املعماري���ني أن املعرض غير 
إل�ى توعية  ربح��ي ويه��دف 
املواطني��ن بأفضل وس���ائل 
وط���رق الديك��ور والتصميم 
الداخل���ي واخلارجي وجمع 
اخلبرات والكفاءات املتواف��رة 
في األسواق احمللية في مكان 
وزم���ان محددي���ن لتوفي���ر 
الوقت واجله���د على طرفي 
الداخلي  التصمي���م  عملي���ة 
املس���تهلك واملنت��ج، عرض 
التقني��ات واملنتجات  أحدث 
املتعلق�����ة بعملية التصميم 
الداخلي واخلارجي والديكور، توفي��ر قاع�دة 
بيان�����ات إلكترونية لزوار املعرض عن جميع 
املعروضات فيه، توفير حلقة اتصال مباشرة 
بني املواطنني القادمني على بيت العمر واجلهات 
التمويلية واالستثماري��ة العاملة في املجاالت 
ذات العالقة، العمل عل���ى االرتقاء بالتعريف 
بأسس التصمي��م والتصميم الداخلي واحلد من 
الهدر واألوام��ر التغييري��ة لدى بناء املواطنني 
ملنازلهم ومنش���آتهم مم��ا يقلل الكلف��ة املالية 
التي حترج املواطنني وتزيد من تكلفة منازلهم 
ومنشآتهم، وعق��د ع��دد م��ن ورش العمل الهادفة 
إلى تقدمي نصائح وإرشادات ل��زوار املعرض من 
قبل املعماريني الكويتيني واجلهات الراغبة التي 
تش���ارك في املعرض، متوجها بالشكر لرئيس 
وأعضاء رابطة املعماريني ومجموعة األنظمة 
الهندس���ية على قبول حتدي تنظيم وتسويق 

هذا املعرض. 

مزيد املطيري

علي الهيفي

الشيخ أحمد الفهد يتفقد جناح األمانة العامة للعمل اخليري

الهيفي: حمالت الحج الكويتية رائدة ومتميزة
جدة � كونا: وصف القنصل العام للبالد في جدة ومندوبها الدائم 
في منظمة املؤمتر اإلس���المي علي الهيفي حمالت احلج الكويتية ب� 

»الرائدة« و»املتميزة«.
وقال الهيفي عقب مش���اركته في سلس���لة اجتماع���ات عقدتها 
اللجنة العليا لش���ؤون احلج في الكويت مؤخرا نقال عن ش���هادات 
املسؤولني السعوديني ان »احلمالت الكويتية تولي حجاجها العناية 
واالهتمام الالزمني، إضافة الى تطبيقها الدقيق للقوانني املرعية في 

السعودية«.
وكش���ف انه مت رصد مخالفات محدودة جدا في املوسم السابق 

لدى حملتي حج من أصل 75 حملة حج كويتية.
وحول اجتم���اع اللجنة لفت القنصل الهيفي الى ان اللجنة التي 
يترأسها د.خالد املذكور وتضم في عضويتها اجلهات احلكومية املعنية 
تناولت وبحثت عددا من القضايا واملوضوعات املتعلقة بترتيبات 

احلج وحجاج احلمالت الكويتية للموسم املقبل.

المطيري: رابطة المعماريين تقوم ببناء قاعة 
خاصة بجمعية المهندسين بمساحة 1500م2

تأجيل معرض العمارة والتصميم إلى 24 مايو المقبل 

الجزاف رئيسًا لفريق عمل إعادة 
تنظيم الهيئة العامة للشباب والرياضة

»األمانة العامة للعمل الخيري« شاركت بجناح 
مميز في معرض الكتاب اإلسالمي الـ 35

شاركت االمانة العامة للعمل اخليري بجناح 
في معرض الكتاب االسالمي الذي تنظمه جمعية 
االصالح االجتماعي بالكويت حتت رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لش���ؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
االسكان الشيخ احمد الفهد على ارض املعارض 

الدولية مبشرف، وحتت شعار »أسرة تقرأ« وذلك 
في الفترة من 20 ابريل وحتى 1 مايو املقبل، ويشارك 
فيه العديد من اجلهات الرسمية واالهلية، لعرض 
العديد من الكتب التي حتكي سيرة الرسول ژ 
والصحابة، باالضافة الى العديد من الكتب االسالمية 

والتعريفية بالدين االسالمي احلنيف.

أصدر رئيس مجلس االدارة 
املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة اللواء م.فيصل اجلزاف 
قرارا بتشكيل فريق عمل إعادة 
تنظيم الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة برئاسته وذلك بناء 
على دليل ديوان اخلدمة املدنية 
اإلرشادي بش���أن كيفية إعداد 
التنظي���م وإعادة  مش���روعات 
التنظيم )لل���وزارات واإلدارات 
احلكومية والهيئات واملؤسسات 
العام���ة(. وجاء في القرار: مادة 
1: شكل فريق عمل اعادة تنظيم 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
برئاستنا وعضوية كل من: سعاد 
حاكم عذبي – نائب مدير مكتب 
التطوير اإلداري عضوا، سامي 
محمد عبداخلالق – اختصاصي 
أول تنسيق إداري – عضوا، أحمد 
خيري الش���يوي – اختصاصي 
أول تنس���يق إداري – مق���ررا، 
هانئ عزت سعد محمود – كبير 
اختصاصي بحوث تطوير اداري 
ديوان اخلدمة – عضوا، عبدالكرمي 
الزيد – رئي���س مكتب املتابعة 
لوزير الدولة لش���ؤون البلدية 

– عضوا.
م���ادة 2: مدة عم���ل الفريق 
املشار إليه ثالثة أشهر تبدأ من 
تاريخ ص���دور هذا القرار قابلة 

للتمديد.
مادة 3: حت���دد اختصاصات 
الفريق املش���ار إليه على النحو 

التالي:
وحتلي���ل  دراس���ة   –  1
الهيكل التنظيم���ي القائم )قبل 

التعديل(.
الكامل  التخطيط  2 – وضع 
للهياكل التنظيمية واالختصاصات 

جلميع القطاعات واالدارات حتى 
مس���توى األقس���ام مبا يحقق 
األسلوب العلمي إلعادة التنظيم 
كما في دليل ديوان اخلدمة املدنية 

الصادر في هذا الشأن.
التعدي���الت  عم���ل   –  3
باالستحداث أو اإللغاء أو اإلضافة 
على الهي���كل التنظيمي املعتمد 
للهيئة طبق���ا للتعديالت على 
األهداف واالختصاصات وعلى 
السلطات والعالقات التنظيمية 
والوظائف ومستوياتها ونطاق 

إشرافها.
4 – استحداث تقسيمات جديدة 
التنظيمي  الهي���كل  الى  تضاف 
املعتمد أو دمج أو فصل أو إلغاء 

تقسيمات تنظيمية قائمة.
5 – حتديد املبررات أو األسباب 
التي تدعو الى ادخال التعديالت 
التنظيمية املقترحة على الهيكل 

التنظيمي القائم للهيئة.
6 – حتليل التعديالت املقترحة 
في ضوء األهداف العامة للهيئة 
واختصاصاتها الرئيسية ومدى 
اتفاقها مع مبادئ وأسس التنظيم 

اجليد.
7 – وضع الهيكل التنظيمي 
اليه نتيجة  التوص���ل  الذي مت 
دراسة إعادة التنظيم على شكل 
خرائط متثل القطاعات الرئيسية 

وخرائط تفصيلية لكل قطاع.
8 – حتدي���د االختصاصات 
الرئيسية للهيكل ثم االختصاصات 
التفصيلية ملكوناته حتى أدنى 

مستوى تنظيمي.
9 – تقدمي مقترح مشروع قرار 
العتماد مشروع الهيكل التنظيمي 

املقترح.
مادة 4: يتم مراعاة اآلتي عند 
وضع مشروع إعادة تنظيم الهيئة 

العامة للشباب والرياضة:
1 – قرار مجلس الوزراء رقم 
666 لسنة 2001 اخلاص بضبط 
منو الهياكل التنظيمية بالوزارات 
واإلدارات احلكومي���ة والهيئات 

واملؤسسات العامة.
2 – االج���راءات الت���ي تتبع 
التي  التنظيمية  الهياكل  اعتماد 

تعد ملنظمة قائمة.
3 – ان يتم التقليل بقدر اإلمكان 
من التقسيمات التنظيمية امللحقة 
مباشرة باإلدارة العليا )رئيس 

مجلس اإلدارة/ املدير العام(.
4 – مراعاة توحيد مسميات 
التقسيمات التنظيمية الرئيسية 
للهيئة وااللتزام بأدنى مستوى 
تنظيم���ي ينتهي إلي���ه الهيكل 

التنظيمي وهو القسم.
5 – مراعاة البعد عن اخللط 
الوظيفية مع  ب���ني املس���ميات 

املسميات التنظيمية.
ان تتس���م اخلرائ���ط   – 6
التنظيمي���ة بالبس���اطة وعدم 

التعقيد.

يقام تحت رعاية الشيخ أحمد الفهد ويستمر عشرة أيام

م.فيصل اجلزاف


